Tarragona, Regió del Coneixement

Oficina Tècnica d' Innovació

CDTI - PROJECTES INDIVIDUALS D'R+D
Pressupost
Mínim per empresa: 175.000 €

Data fi de presentació

Convocatòria oberta

01.- Beneficiaris
El sol·licitant és una única empresa, tot i que pot subcontractar serveis d'altres o de Centres de Recerca.

02.- Resum
Els projectes individuals de Recerca i Desenvolupament (PID) són projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i/o millora significativa d'un procés
productiu, producte o servei. Aquests projectes poden comprendre tant activitats de recerca industrial com de desenvolupament experimental.
Pagament: segons es van complint les fites del projecte.
Bestreta: del 25% amb un màxim de 200.000 euros
Sol.licitud: Es pot presentar tot l'any a través de l'aplicació telemàtica. L'empresa pot presentar la informació completa o bé una informació preliminar, el que li
permetrà rebre una primera valoració sense haver de preparar una memòria completa.
Per tal d'assegurar el caràcter incentivador de l'ajut, només es poden finançar projectes que no hagin començat amb anterioritat a la data d'entrada de la
sol.licitud. Només es podran haver realitzat estudis de viabilitat.
Durada del projecte: entre 12 i 36 mesos
L'empresa ha d'assumir un mínim del 25% del projecte amb recursos propis.
Enllaç ajut: http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=20&MN=3

03.- Ajuts màxims i tipus
Projectes d'R+D Individuals (PID)
Es tracta d'Ajuts Parcialment Reemborsables, APR's.
Durada Projecte
entre 12 i 36 mesos

Recursos Propis Mínims
25%

APR
75%

- Tram Reemborsable
Préstec a Euribor + 0,1% d'interés i a tornar en 10 anys, 7 o 8 d'amortització més 2 o 3 de carència.
- Tram No Reemborsable (TNR)
Gran
empresa

Características del proyecto de I+D

PYME

Con carácter general

Hasta el 10% Hasta el 5%

Participación efectiva, mediante subcontratación,
Hasta el 15% Hasta el 10%
de entidades de investigación (al menos el 10% del
Cofinanciados con la nueva ronda de fondos
Hasta el 20% Hasta el 20%
FEDER*
Cooperación Tecnológica Internacional

04.- Conceptes Finançables i/o Subvencionables
Partides de:
> Personal de l'empresa.
> Materials.
> Amortització d'actius fixos (nous o no). S'exclou obra civil.
> Col·laboracions externes.
> Despeses Generals.
> Altres.

Hasta el 30% Hasta el 30%

